
แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจด็ (ตลุาคม 2565 - กันยายน 2569) อพ.สธ.-ม.สยาม

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

F1A2 1. การส ารวจวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เขตภาษีเจริญ 18,550 5 ชุมชนใน
แขวงจอมทอง
, แขวงบางขนุ
เทียน, แขวง
แสมด า และ
แขวงทวีวฒันา

18,550 5 ชุมชน 18,550 5 ชุมชน 18,550 5 ชุมชน 18,550 5 ชุมชน ด าเนินการร่วมกบัส านกังานเขตภาษี
เจริญ, เขตจอมทอง, เขตบางขนุเทียน
 และเขตทวีวฒันา ในปี 2565 ใช้

งบประมาณของโครงการ U2T จาก 
อว.

รวม ..1... โครงการ 31,450 32,000 32,000 32,000 32,000

F2A4 1. การพฒันาผลิตภณัฑน์วตักรรมจาก
มะพร้าวพนัธ์ุขนุสีหมอ้ ชุมชนบา้นน ้าส้ม 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม

ชุมชนบา้นน ้าส้ม 
อ าเภออมัพวา 

จงัหวดั
สมุทรสงครามและ
มหาวิทยาลยัสยาม

156,000 จ านวน 1 
ผลิตภณัฑ์

F2A4 2. โครงการแปรรูปดา้นอาหารโดยใช้
ประโยชน์จากพืช

มหาวิทยาลยัสยาม 27,000 จ านวน 3 เร่ือง

F2A4 3. การพฒันาเภสัชภณัฑจ์ากพืชสมุนไพร มหาวิทยาลยัสยาม 20,000 จ านวน 2 เร่ือง

รวม ..7. โครงการ 203,000

F2A5 1. การจดัท าฐานขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน

มหาวิทยาลยัสยาม 5 ชุมชน 5 ชุมชน 5 ชุมชน 5 ชุมชน 5 ชุมชน ด าเนินการร่วมกบัส านกังานขตภาษี
เจริญ

รวม ...1... โครงการ

F3A8 1. การเขา้ร่วมจดันิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

พ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. 
ก าหนด

50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ

50,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ

เพ่ือการจดันิทรรศการ อพ.สธ. ทุกๆ 
2 ปี ในฐานะหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ

กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กนัยายน 2569)

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

สนองพระราชด าริโดย มหาวทิยาลยัสยาม

กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ที่ด าเนินการ
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กนัยายน 2564)

หมายเหตุ

1



แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจด็ (ตลุาคม 2565 - กันยายน 2569) อพ.สธ.-ม.สยาม

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กจิกรรม ช่ือโครงการ พืน้ที่ด าเนินการ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กนัยายน 2564)
หมายเหตุ

F3A8 2. การพฒันาเวบ็ไซต ์อพ.สธ.-มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม เพ่ือประชา 
สัมพนัธ ์
เผยแพร่
กิจกรรมท่ี
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลยั

เพ่ือประชา 
สัมพนัธ ์
เผยแพร่
กิจกรรมท่ี
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลยั

เพ่ือประชา 
สัมพนัธ ์
เผยแพร่
กิจกรรมท่ี
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลยั

เพ่ือประชา 
สัมพนัธ ์
เผยแพร่
กิจกรรมท่ี
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลยั

5,000 เพ่ือประชา 
สัมพนัธ ์
เผยแพร่
กิจกรรมท่ี
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลยั

ก าหนดให้เป็นการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง ทุกปี

F3A8 3. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเรียนรู้ อนุรักษ์
 พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื

ศนูยก์ารเรียนรู้ 
อพ.สธ.

40,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

40,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

40,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

40,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

40,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

F3A8 4. การสนบัสนุนการท างานของเครือขา่ย C- 
อพ.สธ.

พ้ืนท่ีท่ีเครือขา่ย C-
 อพ.สธ.ก าหนด

10,000  อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

10,000  อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

10,000  อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

10,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

10,000 อยา่งนอ้ย 1 
กิจกรรม

รวม ..4... โครงการ 100,000 50,000 50,000 100,000 50,000

ค าอธิบายเพ่ิมเติม
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใชป้ระโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
A: Activity กิจกรรม ประกอบดว้ย A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร A4 กิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศนูยข์อ้มูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรัพยากร 
                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษท์รัพยากร
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